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За�ранени за превоз в самолета вещи

Какво не е позволено да вземате със себе си при пътуване със самолет?

От съображения за сигурност са създадени международни правила, определящи
позволените и забранените за превоз в самолета вещи. Има предмети, които могат да
бъдат превозвани само в регистрирания багаж и съответно не могат да бъдат взети на
борда в ръчния багаж.

Тъй като правилата за транспортиране на различни видове предмети могат да варират, в
зависимост от авиокомпанията и страната, до която пътувате, този списък е само
ориентировъчен. При проверката на летището е възможно да се наложи отстраняване
на целия или част от багажа на пътника, ако той не съответства на правилата за
транспортиране в съответната държава. Свържете се с наш консултант на +359 2 955 75 80,
ако имате нужда от допълнителна информация.

ОСТРИ ПРЕДМЕТИ 

вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Самобръсначки, ножчета за бръснене в насипно състояние НЕ ДА

Високи токчета ДА ДА

Ножички за нокти и за кожички ДА ДА

Игли за плетене и игли за плетене на една кука НЕ ДА

Самобръсначка и ножчета НЕ ДА

Самобръсначки за еднократна употреба ДА ДА

Ножове, ножици НЕ ДА

Скалпел НЕ ДА

Спринцовки и игли НЕ ДА

Шило за лед, тирбушон  НЕ ДА

Брадвичка, сатър НЕ ДА

КОЗМЕТИКА, ЛЕКАРСТВА И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Гел, дезодорант спрей, парфюм ДА* ДА

Последно обновяване: 18.04.2023

https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/bagazh/bagazhat-na-borda-na-samoleta-rachen-bagazh
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вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Кремове и други лосиони (напр. плажно масло, лосион за тяло и др.) ДА* ДА

Капки за очи ДА** ДА

Лак за нокти и лакочистител (незапалим) ДА* ДА

Лекарства ДА*** ДА

Бръсначки (за еднократна употреба) ДА ДА

Течен сапун ДА* ДА

Масла за вана, масажни масла и лосиони ДА* ДА

Бръсначи с открити остриета и ножчета (освен еднократните
самобръсначки с вградени ножчета)

НЕ ДА

Паста за зъби ДА* ДА

Пиличка за нокти, ножичка за нокти и кожички ДА ДА

Основа за грим или фон-дьо-тен ДА* ДА

Мляко за премахване на грим, тоници и лосиони ДА* ДА

Вода за уста ДА* ДА

Течност за контактни лещи ДА* ДА

Течен гланц за устни или червило ДА* ДА

Преса за коса, сешоар ДА ДА

Шампоан, балсам, сапун, гел ДА* ДА

Традиционна или електрическа четка за зъби ДА ДА

Течна спирала за очи ДА* ДА

Гелове и спрейове за коса ДА* ДА

* Течностите в ръчния багаж може да се превозват в контейнери по 100 мл всеки.  
** Внимание! Капките за очи се третират като лекарства от първа необходимост.
Позволено е да се транспортират в опаковки над 100 мл, но е нужно да съобщите за тях
отделно по време на проверката за безопасност. 
*** Течните лекарства, предписани  с рецепта, могат да бъдат транспортирани в
количества, по-големи от 100 мл., когато те са необходими за здравето на пътника по
време на полета. Тези лекарства трябва да бъдат посочени отделно от останалите вещи в
ръчния багаж на лицето, при извършване на проверки за безопасност.

ХРАНИ И НАПИТКИ
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вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Алкохол и други течности, закупени от безмитните магазини ДА ДА

Алкохол и други течности, които не са закупени от безмитните
магазини

ДА*** ДА

Торти, кексове, бисквити, чипс, ядки, бонбони, шоколади, вафли ДА ДА

Чай, торбички с чай ДА ДА

Кисело мляко, сметана, готов пудинг ДА* ** ДА**

Мляно кафе или кафе на зърна ДА ДА

Бульон на кубчета ДА ДА

Напитки, закупени преди проверката за безопасност, поставени в
контейнери до 100 мл.

ДА* ДА

Напитки, закупени след проверката за безопасност ДА ДА

Напитки, закупени преди проверката за безопасност, поставени в
контейнери над 100 мл.

НЕ ДА

Консервирана храна и буркани, напр. сосове, фъст. масло, плодове,
конфитюр, сирене, шоколад, мед

ДА* ДА

Ориенталски подправки (в течна форма, като сосове) ДА* ДА

Сирене ДА** ДА**

Пресни плодове, зеленчуци, подправки ДА ДА

Зеленчуци, плодове ДА** ДА**

Шунка, колбаси, месо, опаковани, месни консерви ДА** ДА**

Супи, желета, сосове – на прах ДА ДА

* Течностите в ръчния багаж може да се превозват в контейнери по 100 мл всеки.

** Забележка: Не се прилага забрана за транспортиране на хранителни стоки в страните от
ЕС. Някои държави забраняват вноса на непреработените и пресни храни на техните
територии. Например в САЩ или Австралия не можете да внесете повечето видове
зеленчуци, плодове, семена и продукти от животински произход. Тези продукти не могат
да бъдат внесени в ЕС от трети страни. Преди да отпътувате за съответната страна, уверете
се, че можете да внесете продуктите, които ще вземете със себе си. Тази информация може
да бъде намерена на официалния уебсайт на правителството на страната.

*** Течностите могат да се превозват в контейнери до 100 мл, като общото количество
течности не бива да надвишава 1 л. На теория е възможно пренасянето на алкохол и други
напитки, но обикновено бутилките, в които се продават, надвишават изискванията, затова
е необходимо да бъдат преляти в други опаковки. Преди да вземете алкохол в багажа си,
проверете специфичните регулации на страната, до която пътувате и дали те не
забраняват вноса на алкохол.

СПОРТНА ЕКИПИРОВКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА КЪМПИНГ

https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/granichen-kontrol/mitnicheski-razporedbi-za-prevoz-na-alkohol-tyutyunevi-izdeliya-i-lekarstva
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вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Туристическа бутилка с пропан-бутан НЕ НЕ

Скейтборд НЕ ДА

Харпуни, копия и арбалети НЕ ДА

Голф, ски, хокей екипировка НЕ ДА

Топки за боулинг ДА ДА

Газова факла НЕ НЕ

Джобно фенерче ДА ДА

Бинокъл ДА ДА

Кънки НЕ ДА

Палатка НЕ ДА

Плавници ДА ДА

Ролери ДА ДА

Запалка с въглен таблетки НЕ НЕ

Сейбърс НЕ ДА

Дартс комплект НЕ ДА

Термос или бутилка за вода (празни) ДА ДА

Обувки за катерене ДА ДА

Пръти НЕ ДА

Оборудване за езда* НЕ ДА

* Оборудването за езда, съдържащо остри метални части, напр. шпорите, не може да се
носи в ръчния багаж. Теоретично коженото седло може да отговаря на условията за
качване на борда, но проверяващите органи са тези, които решават какво може и какво не
да бъде качено в самолета. По-добре е този вид багаж да се представи като регистриран
багаж или като спортна екипировка.

ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Фотоапарат ДА ДА

Фотографски принадлежности, монопод и др. (без остриета) ДА** ДА
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вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Литиево-йонни батерии ДА* НЕ

Блендер, мултикукър НЕ ДА

Електрическа кана за вода (безжична) ДА ДА

Епилатор, електрическа бръсначка ДА ДА

GPS, пейджър ДА ДА

Видеокамера ДА ДА

XBox конзола, PlayStation и др. ДА ДА

Мобилен телефон ДА ДА

Лаптоп ДА ДА

Зарядно за телефон, лаптоп, камера и др. ДА ДА

MP3, DVD плейър, CD ДА ДА

Преса за коса, сешоар, маша за коса ДА ДА

Оборудване за татуиране НЕ ДА

Ютия за пътуване ДА ДА

Безжична мишка, Bluetooth слушалки НЕ ДА***

Радиопредаватели, оборудване или играчки с дистанционно
управление

НЕ ДА***

Принтери и компютърни периферни устройства, лазерни показалки НЕ ДА***

Power bank (Външна батерия за зареждане) - не повече от 100 Wh ДА НЕ

* С капацитет над 100 Wh, но не повече от 160 Wh, използвани за електронни устройства.

** Без остри ръбове.

*** Уверете, че устройствата в регистрирания ви багаж са изключени.

ИНСТРУМЕНТИ

вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Брадва, мачете НЕ ДА

Малки инструменти с остри краища НЕ ДА

Големи части от автомобили, като съединители и спирачки НЕ ДА
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вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Стоманени въжета, белезници НЕ ДА

Чукове, инструменти за копаена НЕ ДА

Куфарче с монтажни инструменти НЕ ДА

Нож с автоматично острие НЕ ДА

Свредели, отвертки НЕ ДА

ОРЪЖИЕ

вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Боеприпаси, ракети, димни шашки НЕ ДА*

Оръжия с топчета и сачми НЕ ДА*

Оръжия за бойни изкуства НЕ ДА

Катапулти, прашки НЕ ДА

Арбалети НЕ ДА

Телескопични палки НЕ ДА

Пушки, пистолети НЕ ДА*

Устройства за зашеметяване и умъртвяване на животни НЕ ДА*

* Превозването на всякакъв вид огнестрелни оръжия трябва да бъде съобщено на
превозвача предварително и при регистрация за полет на летището.

ВЗРИВНИ И ЗАПАЛИМИ ВЕЩЕСТВА

вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Детонатори, възпламенители НЕ НЕ

Динамит НЕ НЕ

Фойерверки, сигнални ракети, заря НЕ НЕ

Гранати, мини, детонатори, черен прах и бездимни припаси НЕ НЕ

Газ, газови контейнери НЕ НЕ

Течни горива и други запалими течности НЕ НЕ

ХИМИЧНИ И ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА
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вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Парализиращи спрейове НЕ НЕ

Пожарогасители НЕ НЕ

Киселини, основи НЕ НЕ

Радиоактивни вещества НЕ НЕ

Сгъстени газове НЕ НЕ

Отрова НЕ НЕ

СПЕЦИАЛЕН БАГАЖ

вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Сърф и уиндсърф НЕ ДА

Сноуборд, ски НЕ ДА

Музикални инструменти ДА* ДА

Велосипед НЕ ДА

Водолазна екипировка НЕ ДА

Детска количка НЕ ДА

* В зависимост от размерите.

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Апарат за мерене на кръвно налягане ДА ДА

Инсулин, глюкомер, инсулинова помпа ДА ДА

Патерица без остри ъгли ДА ДА

Патерица с остри ъгли или заострен бастун НЕ ДА

Лекарства с рецепта ДА** ДА

Лекарства в течно състояние или съдържащи течности или гелове ДА*** ДА

Инвалидни колички и други устройства, захранвани от батерии или
акумулатори

НЕ ДА*

* Внимание! Преди полета се консултирайте с авиокомпанията, за да уредите
подробностите около превоза.
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** Течните лекарства, предписани  с рецепта, могат да бъдат транспортирани в
количества, по-големи от 100 мл., когато те са необходими за здравето на пътника по
време на полета. Тези лекарства трябва да бъдат посочени отделно от останалите вещи в
ръчния багаж на лицето, при извършване на проверки за безопасност.

*** Течностите в ръчния багаж трябва да се превозват в контейнери до 100 мл., докато
течните лекарства без рецепта, но необходими по време на полета на пътника, са
изключени от ограниченията за обем.

ДРУГИ ПРЕДМЕТИ

вид ръчен
багаж

регистриран
багаж

Електронна цигара ДА****** ДА******

Хармоника и друг малък музикален инструмент ДА ДА

Ключове (за автомобил, апартамент и др.) ДА* ДА

Тирбушон НЕ ДА

Цветя ДА***** ДА

Картини ДА** ДА

Коледна украса ДА**** ДА

Възпоменателни фигурки, керамика, стъкло ДА ДА

Цигари ДА*** ДА***

Чадър без остри върхове ДА ДА

Чадър с остър връх НЕ ДА

Препарат за пране ДА ДА

Струни за инструменти ДА ДА

Чаши, тенджери, кухненски съдове   ДА ДА

Прибори за хранене ДА**** ДА

Свещници и декоративни лампи ДА**** ДА

Запалка ДА ДА

Крушка, флуоресцентна лампа ДА ДА

* Внимание! Предметът подлежи на индивидуална оценка от проверяващите.

** Прилагат се ограниченията за багаж на съответния авиопревозвач.

*** Прилагат се определени ограничения за количеството превозвани цигари. 

**** При условие, че нямат остри върхове.

https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/chesto-zadavani-vaprosi/kolko-tsigari-mozhete-da-prevozvate-v-samoleta
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***** Ако авиокомпанията позволява да пътувате само с една чанта ръчен багаж, то
превозваните цветя трябва да се поберат в нея или да представляват отделен багаж сами
по себе си.

****** За да превозвате електронна цигара в регистрирания багаж, е необходимо да
извадите батерията и да я поставите в ръчния багаж. Забранено е използването на
електронни цигари по време на полет.
 

Откри ли необходимата информация? Да  | Не

https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/chesto-zadavani-vaprosi/pozvoleno-li-e-prevozvaneto-na-tsvetya-sas-samolet
https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/podgotovka-za-polet/pushene-na-borda-na-samoleta

